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peruttu nyt
käänsi Raamatun
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pohjoissaameksi

24 Muslimista kristityksi
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vaiheikas prosessi

5 Päivi Räsäsen
| Kuva: Rami Marjamäki
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esitutkintapyyntöjä
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Koronaviruksen
vaikutuksia: seurakunnissa ei enää kätellä

12 Mitä jos Suomi olisi

menettänyt itsenäisyytensä talvisodassa?

N:o 10 / 13. maaliskuuta 2020 | hinta: 3,90 €

Kun maailma
muuttui

Kannen kuva:
Iina Matikainen
115. vuosikerta
0043595–20–11

Tampereen Messukylän seurakunnan
nuorisotyönohjaaja Eetu Tuomi neuvoo
rippikoulun työntekijöitä olemaan reiluja
ja helposti lähestyttäviä. sivu 8

3-7

Kannen kuva:
Valtioneuvoston kanslia
115. vuosikerta
0043595–20–12

Riparilla aitous
on valttia

Hallitus teki kovia
päätöksiä koronan
hillitsemiseksi.
Seurakunnat palvelevat
uusin keinoin.

Koti ja työ
Omanissa

Eija, Olga, Aaro ja Frans
Rytkönen asuvat Lähiidässä Omanissa.
Aaro Rytkönen johtaa
uskontojen vuoropuhelua
edistävää keskusta.
20

AIHEENA: Rippikoulu

50 000
lukija

Lukukerrat
1,9

KMT

KMT

Lukemiseen
käytetty aika
42 min
KMT

Joka viikko ilmestyvä Kotimaa-lehti ja sen
verkkopalvelu Kotimaa24 ovat maan ainoa media,
joka tavoittaa kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt valtakunnallisesti. Tiesitkö, että seurakunnissa ja kirkon muissa organisaatioissa työskentelee
yhteensä yli 20 000 ammattilaista, jotka kohtaavat
ihmisten arjen ja juhlan? Hengellisen työn tekijöiden lisäksi kirkon henkilöstössä on runsaasti mm.
hallinnon, viestinnän ja kiinteistöjen ammattilaisia,
jotka tekevät päätöksiä seurakuntien hankinnoista.
Kotimaa tavoittaa heidät viikottain; kuukausittain
ilmestyvä Kotimaa Pro -liite menee vielä syvemmälle ammattiteemoihin IT-hankinnoista hautausmaatraktoreihin.
Kirkon ammattilaisten lisäksi Kotimaata seuraavat

seurakuntien luottamushenkilöt ja muut kirkon
asioista kiinnostuneet järjestöt ja kuluttajat, joita on
yli puolet lehden tilaajista. Kotimaa-lehden lukijat
ovat koulutettuja ja he harrastavat kulttuuria kaksi
kertaa niin paljon kuin suomalaiset keskimäärin.
Kotimaan lukijakunta matkustelee Suomessa aktii
visesti ja seuraa tiiviisti uutisia ja ajankohtaisia
asioita. Kotimaa24-verkkopalvelun nuorempi kävijäprofiili täydentää hyvin kokonaistavoittavuutta.
Mainostamalla Kotimaa-lehdessä tavoitat 50 000
lukijaa, jotka käyttävät yli 40 minuuttia jokaisen
numeron lukemiseen. Mainosmediana Kotimaa on
erinomainen alusta myös liitteille, joiden tuottamisen voit myös ostaa meiltä helposti ja sujuvasti
palveluna.

mediatiedot 2020
Ilmestyminen ja aineistoaikataulu

Lehti ilmestyy perjantaisin. Ilmoitusvaraukset ja -aineistot viimeistään
julkaisupäivää edeltävän viikon perjantaina klo 12 mennessä.
Nro
1
2
3
4
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7
8
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12
13-14
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16
17
18
19
20
21
22
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24
25
26
27-28
29
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33
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35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50-51

Ilmestyy
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
21.2.
28.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
3.4.
17.4.
24.4.
to 30.4.
8.5.
15.5.
ke 20.5.
29.5.
5.6.
12.6.
to 18.6.
26.6.
3.7.
10.7.
24.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.
4.12.
11.12.
18.12.

Varaus/aineisto
3.1.
10.1.
17.1.
24.1.
31.1.
7.2.
14.2.
21.2.
28.2.
6.3.
13.3.
20.3.
27.3.
to 9.4.
17.4.
to 23.4.
to 30.4.
8.5.
ke 13.5.
22.5.
29.5.
5.6.
to 11.6.
19.6.
26.6.
3.7.
17.7.
24.7.
31.7.
7.8.
14.8.
21.8.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.
4.12.
11.12.

Teema/erikoispainokset
PRO 1 - Työaika, ajanhallinta
Kotimaan matkailu
Kesätyöpaikat
PRO 2 - Vapaaehtoiset
Kokous ja leiri, valmennuskurssit ja koulutukset
PRO 3 - Kirkon työntekijän alaistaidot
Merkkipäivähuomiointi

Pääsiäisen tuplanumero
PRO 4 - Rippikoulun haasteet

Kesämenot
PRO 5 - Seurakuntien digiloikka

Juhannus
Kesäjuhlat
Kesän tuplanumero

Kulttuuritapahtumat
PRO 6 - Kirkkomusiikki
Kokous ja leiri, valmennuskurssit ja koulutukset

Mediamyynti
Pirjo Teva
040 680 4057
pirjo.teva
@kotimaa.fi

Kirjallisuus
PRO 7 - Talouden suunnittelu

PRO 8-9 - Lasten huomioiminen seurakunnassa

Adventti, Kotimaa 115 vuotta juhlanumero
PRO 10 - Lähetystyö ja kansalinvälinen diakonia
Joulun tuplanumero

Mediamyynti
Kati Kinnunen
040 751 7337
kati.kinnunen
@kotimaa.fi

Printtihinnat
2,50 €/pmm, paikkoja avoinna -ilmoitukset 2,70 €/pmm
Modulikoot (Ilmoituspaikat saattavat vaihdella.)
1/4 -sivu pysty
105 x 150 mm
735 €
1/2 -sivu pysty
105 x 298 mm 1.450 €
1/2 -sivu vaaka 215 x 150 mm 1.450 €
1/1 -sivu
215 x 298 mm 2.800 €
Määräpaikat
s. 5 oikea alakulma, (1/4-sivu)
takasivu ½-sivu vaaka
takasivu 1/1-sivu		

1/4-s
pysty
105x150

1/2-s vaaka
215x150

808 €
1.595 €
3.080 €

Alennukset
Toistot 20 % (ilmoitus muuttumattomana, varaukset samanaikaisesti)
Paketit (ei koske rivi-ilmoituksia, pakettialennuksen kanssa ei tule
toistoalennusta)

2 eri lehteä 20 %, vähintään 3 eri lehteä 25 %
Mainos- ja mediatoimistot 15 %
Vaihtoilmoitukset 15 %

Kokosivu
215x298

Lisäveloitukset
Ilmoitusvalmistus 80 € / tunti
Paperilasku 2 €

Aineistovaatimukset

Tekniset tiedot

Aineistossa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:
Fontit Adoben fontfoliosta opentype -fontteja.
TrueType fontteja ei saa käyttää.
Värisyys CMYK
Resoluutio Sanomalehdissä käytettävä 220 dpi
Lataa profiilit http://www.botniaprint.fi/
aineisto/profiilit/
Ei marginaaleja, eikä leikkuumerkkejä
Aineistojen toimitus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi
Lisätietoja: Jukka Heinänen p. 040 750 3036,
ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Lehden koko
Palstamäärä
1 palsta
2 palstaa
3 palstaa
4 palstaa
Rasteritiheys
Kuvaresoluutio
Paino

Kotimaa
painetaan paperille, joka
valmistetaan kierrätyskuidusta
ja puujätteestä. Painamisessa ei
käytetä kemikaaleja, vettä tai öljyä,
ja painojäte kierrätetään 99%:sti.
Kotimaan painava kokkolalainen
Botnia Print on maan
ympäristöystävällisin
paino.

250 x 350 mm
4
50 mm
105 mm
160 mm
215 mm
34 l/cm
220 dpi
Botnia Print Oy, Kokkola

Kotimaan jakelusta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, mutta
Posti neutraloi niiden vaikutuksen rahoittamalla päästöjä
vähentäviä, valvottuja ilmastohankkeita.

Vastuu virheistä ja reklamaatiot
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä viimeistään kahdeksan
vuorokauden kuluessa ilmoituspäivästä lukien. Lehti ei vastaa ilmoittajallemahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, jos hyväksyttyä ilmoitusta ei
tuotannollisista tai vastaavista syistä julkaista määrättynä päivänä. Lehden
vastuu ilmoituksen julkaisemisesta rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän

palauttamiseen. Ilmoitusten peruutukset on tehtävä ennen sisäänjättöaikoja.
Sisäänjättöajan jälkeen peruutetuista ilmoituksista veloitamme 50 % ilmoitushinnasta. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat
kustannuslisäykset korottavat hintoja vastaavasti määräysten voimaantulohetkestä lukien. Korotukset koskevat myös jo tehtyjä ilmoitusvarauksia.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tammikuu 2020. Pidätämme oikeuden muutoksiin .

Kustantaja

Mediamyynti

Kotimaa Oy
Porkkalankatu 7 B, 2. krs, 00180 Helsinki
PL 279, 00181 Helsinki
Päätoimittaja: Mari Teinilä

Pirjo Teva 040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi
Kati Kinnunen 040 751 7337
kati.kinnunen@kotimaa.fi

Maksuliikenne

Kotimaa Oy
Nordea
FI6015733000000710
Oko
FI7050000110029559

Täyttä tehoa liitteillä
Kotimaa on vaikuttava ja vakuuttava jakelukanava
sinun viestillesi. Kotimaan lukijat syventyvät 42 minuutin ajan kaikkiin lehden sisältöihin ja kirjaimellisesti lukevat sen kannesta kanteen. Myös Kotimaan
välissä tuleva liitejulkaisu — joka voi olla esite, oma
lehtensä tai liimatipalla kiinnitetty kirjekuori — saa
lukijoidemme täyden huomion.

Tarjoamme valmiina noin 15 erilaista liiteformaattia,
jotka tuotetaan ja liitetään Kotimaan väliin sujuvasti
ja tehokkaasti. Kaikki valmiit formaatit on laadukkaita, edullisesti hinnoiteltu sekä valmiiksi kilpailutettu,
mikä säästää sinun aikaasi. Jos et löydä valikoimastamme sinulle sopivaa liitettä, voit toki edelleen
tuottaa liitteesi siellä missä haluat.
Vauhtil
iite

Valmiiden ja edullisten liiteformaattien lisäksi autamme
tarvittaessa myös kiinnostavan sisällön tuottamisessa.
Tuotamme ja taitamme liitteesi seuraavien kolmen
vaihtoehdon mukaisesti:

OHJEET PÖYTÄÄN -PAKETTI

Taitamme liitejulkaisusi organisaatiosi graafisten ohjeiden
mukaisesti. Valmiiden tekstien ja kuvien lisäksi toimitat
meille myös logot.*

Liite A4

VISIOSTA VALMIIKSI -PAKETTI

Liit
e A5

Suunnittelemme kokonaan liitejulkaisusi visuaalisen ilmeen
ja taitamme sen. Sinä lähetät vain tekstit ja kuvat.*

AVAIMET KÄTEEN -PAKETTI

Tuotamme liitejulkaisusi kaiken sisällön avaimet käteen
-periaatteella. Sinun tarvitsee vain tarkastaa lopputulos.
Avaimet käteen -paketti tehdään aina eri tarjouksesta.
Nimensä mukaisesti Vauhtiliite on nopea tehdä ja se panee vauhtia sinun tuotteesi myyntiin tai viestisi leviämiseen.
Vauhtiliite painetaan samassa painossa ja samalla paperille kuin Kotimaa ja sujautetaan stiftattuna sen väliin.
Vauhtipuolikas taas sijoitetaan ennen Kotimaan kantta, jossa se herättää huomiota. Vauhtiliitteet ja -puolikkaat ovat
mainostajalle erityisen vaivattomia: hintaan sisältyy niin paino kuin jakelukin, eikä sinulle tule mitään muita kuluja.
Asiakkaalla

		
VAUHTILIITTEET
painovalmis pdf

Ohjeet pöytään

Visiosta valmiiksi

Vauhtiliite 4-sivuinen

3.800 €

+ 280 €

+ 40 €

Vauhtiliite 8-sivuinen

4.150 €

+ 480 €

+ 80 €

Vauhtiliite 12-sivuinen

4.500 €

+ 760 €

+ 120 €

Vauhtipuolikas (lehden kannessa)

3.100 €

+ 140 €

+ 20 €

Nimensä mukaisesti Liimatippaliite liimataan Kotimaan sisäsivuille. Kiinnitystapansa ansiosta Liimatippaliitteet ovat
näyttäviä. Ne painetaan paksummalle ja kiiltävämmälle paperille.
Asiakkaalla

		
LIIMATIPPALIITTEET
painovalmis pdf

Ohjeet pöytään

Visiosta valmiiksi

A4 4-sivuinen (tait. A3, 80 tai 100 gr)

5.200 €

+ 140 €

+ 20 €

A4 2-sivuinen (150 gr)

5.200 €

+ 140 €

+ 20 €

A5L 6-sivuinen (100 gr)

5.200 €

+ 280 €

+ 40 €

A5 4-sivuinen (tait A4, 80 tai 100 gr)

4.800 €

+ 280 €

+ 40 €

A5 kortti (250 gr)

4.800 €

+ 420 €

+ 60 €

Valmiit aineistot
Asiakas painattaa
ja toimittaa liitteet
perille omatoimi
sesti. Silloin
liitemediatilan
hinta on
3.900 €

Varaukset vähintään kaksi viikkoa ennen lehden ilmestymistä. Liitemateriaali toimitetaan painoon viikkoa ennen lehden ilmestymistä:
Botnia Print Oy Ab, käyttöpäälliköt, Lekatie 2, 67800 Kokkola. Huom! Jotkin liiteaineistot tulee toimittaa 1–2 viikkoa aiemmin. Varmista
aikataulut varausta tehdessäsi.
*Huom! Lue aina myös pieni präntti! Sisällöntuotannon palvelumme ovat kustannustehokkaita, laadukkaita ja helppoja hankkia silloin, kun meille toimitetut aineistot ovat oikeasti valmiita. Mikäli joudumme parantelemaan tai käsittelemään lähettämiäsi kuvia tai tekstejä, veloitamme siitä erikseen. Luethan
siis aina myös tilausvahvistuksen mukana tulevat palveluehdot, joissa kerromme mitä lisäpalvelut maksavat.

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Tammikuu 2020. Pidätämme oikeuden muutoksiin .

Natiivimainos
huomataan!
Kotimaa on erinomainen alusta natiivimainonnalle – etenkin kun mainostajan
viestiä halutaan käsitellä syvällisen henkilökuvan kautta. Kiinnostavat ajankohtaiset uutiset
ovat tutkitusti Kotimaan lukijoiden erityisesti
arvostamaa sisältöä. Niiden avulla kirkon ja
uskonasioita on mahdollista käsitellä henkilökohtaisesti ja konkreettisesti. Kotimaan lukijoita kiinnostavat eettisen elämän ja toisten
auttamisen lisäksi myös oma elämänlaatu ja
hyvinvointi, johon he ovat valmiita panostamaan. Kotimaassa natiivimainoksen viesti on
aina lukijaa palvelevaa sisältöä.
Kotimaan toimitus on mainostajan käytettävissä, kun natiivimainokseen tarvitaan laadukasta ja ketterää sisällöntuotantoa. Tekstin
tuottaa Kotimaan toimitus tai sen pitkäaikainen avustajajoukko. Mainostajan toiveiden mukaisesti natiivimainoksessa voidaan
ja useimmiten myös kannattaa hyödyntää
mainostajan omaa kuvamateriaalia ja haastateltavia. Tarvittaessa, soveliaan kuva-aineiston
puuttuessa omat kuvaajamme ottavat näyt-

Mediamyynti
Pirjo Teva
040 680 4057
pirjo.teva@kotimaa.fi

tävän haastattelukuvan. Kotimaa Oy:n
toimituksellisten käytäntöjen mukaisestihaastattelua tai
artikkelia ei allekirjoitayksittäinen toimittaja,
vaan sen luonne natiivimainoksena ilmaistaisiin merkinnällä ’’Kaupallinen yhteistyö’’.
Kotimaassa julkaistava natiivimainoksen
voi myös helposti yhdistää Kotimaa24.fiverkkopalvelussa julkaistuun bannerimainoskampanjaan. Kotimaa-lehden lukijaprofiili
painottuu yli 45-vuotiaisiin, kun taas verkkopalvelumme kävijäprofiili painottuu voimakkaasti 25-45 vuotiaisiin kaupunkilaisiin naisiin,
joille arvopohjaiset asiat ovat sydäntä lähellä.
Natiivimainoksen hinta sovitaan aina tapaus
kohtaisesti sen mukaan, miten laajasta natiivi
mainoksesta on kyse ja minkälaista sisällöntuotantoa toimitukselta tarvitaan.
Kysy rohkeasti tarjousta ja anna Kotimaan
natiivimainoksen yllättää positiivisesti
ketteryydellään!

Mediamyynti
Kati Kinnunen
040 751 7337
kati.kinnunen@kotimaa.fi

Kotimaa24 — tavoita kirkkoaktiivit myös verkossa!
Kotimaa-lehden tapaan Kotimaa24-verkkopalvelun
kävijöiden suhde kirkkoon on ammatillinen tai muutoin
henkilökohtainen. Kotimaa24-verkkopalvelujen artikkelit ja blogit aiheuttavat keskustelua ja jakoja erityisesti
silloin, kun asia koskettaa ajankohtaisia kirkon- ja uskonasioita. Etusivun jälkeen Kotimaa24:n selvästi suosituin osio on blogit, joita kirjoittaa, seuraa ja kommentoi
lähes 30 000 kävijää kuukaudessa, siis noin kolmannes
sivuston yli 80 000 kuukausittaisesta kävijästä.
Kotimaa24:n kävijäprofiili eroaa silti monilta osin
printtiyleisöstä. Kotimaa24-verkkopalvelun kävijöistävaltaosa on nuorempia aikuisia, joista 70% asuu
maamme suurimmissa kaupungeissa. Lähes puolet
asuu PK-seudulla, tyypillisesti kerrostaloasunnossa.
Leimallista Kotimaa24:n kävijöille on, että he sijoittuvat
hyvin tasaisesti ikäjakaumalle 25–65+ vuotta painot-

tuen 25–35-vuotiaisiin. Keskimääräinen istunto kestää
kaikissa em. ikäryhmissä 2–3 minuuttia.
Kotimaa24-verkkopalvelu tavoittaa erityisesti uutisnälkäisiä, ruokaa ja kulttuuria harrastavia kaupunkilaisia
naisia, joista reilusti yli 2/3 käyttää palvelua mobiili- tai
tablet-laitteella. Yli neljännes käyttää palvelua Applen
laitteilla. Muun netinkäytön perusteella päätellyt
ostoaikeet painottuvat matkoihin ja asuntoihin, mutta
myös autoihin. He ajavat normiväestöä enemmän C- ja
D-autoluokan autoilla (esim. BMW 3-sarja ja suuret
farmarit), omistavat kesämökin ja syövät puhdasta
suomalaista ruokaa. Arvomaailmaltaan heitä voisi
luonnehtia usein ”turvallisuushakuisiksi patriooteiksi”.
Mainostamalla Kotimaa24:ssä tavoitat yli 80 000 aktiivista kävijää, joista yli puolet käy verkkopalvelussa yli
9 kertaa kertaa kuukaudessa.

Bannerin koko: 980 x 400 max 100 kt • Muut koot: max 60 kt • Formaatit: jpg, gif, png, HTML5
Banneriaineistot tulee lähettää kolme arkipäivää ennen kampanjan alkua osoitteeseen kotimaa@nostemedia.fi,
cc ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

980 x 400 paraati
CPM 35 € brutto

300 x 600
CPM 12 €
brutto

980 x 120 panorama
CPM 8 € brutto

468 x 400 /
300 x 250
CPM 7 € brutto

300 x 600
pystyparaati
CPM 26 €
brutto

Swipe
+ 2 CPM
(300 x 300)
18 + 2 € brutto

300 x 300 /
300 x 250
mobiiliparaati
CPM 18 € brutto

160 x
600
CPM
7€
brutto

Kotimaa24.fi on osa Nostemedian mainos
verkostoa, joka vastaa yli 80 sivuston
digitaalisesta mediamyynnistä. Nostemedia
palvelee yli 300 isoa mainostajaa.
Kun haluat mainostaa Kotimaa24.fissä,
ota yhteys Nostemedian Harri Virtaseen:
harri@nostemedia.fi p. 040 353 3090.
Mikäli kampanjasi on yhdistelmä painettua
ja digitaalista media, Kotimaan mediamyynti
palvelee sinua samalta luukulta.

